
 

Všechny údaje uvedené v tomto technickém listě jsou pouze orientační a mohou se v průběhu výroby lišit 

Nacházel, s.r.o.  |  Průmyslová 11/1472  |  102 19  Praha 10 - Hostivař 
tel.: 222 351 140  |  fax: 222 351 149  |  e-mail: maziva@nachazel.cz  |  www.nachazel.cz 

13/04/2012 verze 2 

Foodmax Mammut Oil 

Potravinářské, cukr rozpouštějící mazivo na řetězy 

 

Popis  

Foodmax Mammut Oil je bezpečné 
potravinářské mazivo speciálně vyvinuté 
pro rozpuštění cukru z řetězů, skluzavek a 
forem. Produkt byl vyvinut speciálně pro 
cukrářskou výrobu a je k dispozici ve dvou 
viskozitách.  
Foodmax Mammut Oil je schválen u NSF 
a INS dle H-1. 

 
Aplikace 

Foodmax Mammut Oil byl vyvinut pro 
použití na řetězy, kluzné plochy a formy, 
kde nahromadění cukru je vidět a může 
nakonec způsobovat problémy. Kapalinou 
se nejprve řetěz vyčistí, kde se odstraní 
nalepený cukr a následným namazáním 
se zabrání korozi a nové akumulaci cukru. 
To činí kapalinu extrémně vhodnou pro 
použití ve výrobních zařízeních cukráren, 
pekáren a při výrobě bonbónů. Foodmax 
Mammut Oil lze použít také na průběžné 
řetězy baliček a obecně v balicích 
zařízeních, čímž se zabezpečí hladký 
chod, což vede k vyšší efektivitě provozu. 

Také jej lze použít i na pružinách poklopů, 
závěsů a pro mazání dopravníkových 
pásů a obecně pro každou aplikaci, kde 
kontaminace cukrem je problém. V 
pekárnách a výrobnách pečiva kapalina 
zabezpečí vynikající funkci hnětačů a 
děliček na těsto. 

 

Výhody/přednosti 

 Potravinářské mazivo 

 Odstraňuje narůstání cukru a tvorbě 
krusty 

 Zabraňuje dalšímu narůstání a 
usazování 

 Chrání proti korozi 

 Vynikající vymývací vlastnosti 

 Teplotně stabilní 

 Působí preventivně proti usazování 
nečistot 

 Necitlivé na světlo 

 Působí jako separační prostředek na 
kluzných plochách a formách 

 Jednoduše aplikovatelný 

 Široký okruh teplotního nasazení 
 

 

Technické údaje 

 
Testovací 
metoda 

10 25 

Viskozita při 40C,    cSt  10 24 

Specifická hmotnost při 20C,  gr/cm3 ASTM D-129885 1,030 1,034 

Bod vzplanutí (otevřený kalíšek),  C ASTM D-9385 >100 >100 

pH při 20C  6,1 6,1 

Teplotní okruh nasazení,  C  -20 až 140 -20 až 140 

 


